
8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan cara agar dapat memahami apa yang

akan diteliti selanjutnya, dan memahami informasi yang diperlukan oleh

peneliti agar masalahnya lebih jelas. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu

disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Variabel
Alat

Analisis
Hasil Penelitian

Pengaruh Leader
Member Exchange
(LMX) dan Motivasi
Kerja terhadap
Loyalitas Karyawan
dengan Kepuasan
Kerja sebagai
variabel intervening
di Departemen
Penjualan CV
Pratama Jaya Madiun
(Wibowo dan
Sutanto, 2013)

Independent:
- Leader Member

Exchange
- Motivasi Kerja

Dependent:
- Loyalitas

Karyawan

Intervening:
- Kepuasan Kerja

Analisis
Jalur

LMX dan motivasi kerja
berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas
karyawan. LMX dan
motivasi kerja
berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan
karyawan. LMX dan
motivasi kerja
berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas
karyawan dengan
kepuasan kerja sebagai
variabel intervening

Pengaruh Leader
Member Exchange
dan Budaya
Perusahaan terhadap
Loyalitas Karyawan
PT Square Group
(Nusantara, 2015).

Independent:
- Leader Member

Exchange
- Budaya Perusahaan

Dependent:
- Loyalitas

Karyawan

Regresi
Berganda

Leader Member
Exchange dan budaya
perusahaan berpengaruh
positif dan signifikan
secara parsial dan
simultan terhadap
loyalitas karyawan

Pengaruh Kualitas
Pelayanan dan
Kepuasan Kerja
terhadap Loyalitas
Karyawan pada PT
Sederhana Abadan
Mitra Kab. Madiun
(Wibawa dan
Tiarawati, 2015)

Independent:
- Kualitas pelayanan
- Kepuasan Kerja
-
Dependent:
- Loyalitas

Karyawan

Regresi
Berganda

Kualitas pelayanan dan
kepuasan kerja
berpengaruh signifikan
secara parsial dan
simultan terhadap
loyalitas karyawan
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Judul Penelitian Variabel
Alat

Analisis
Hasil Penelitian

Pengaruh Iklim
Organisasi dan Model
Kepemimpinan Leader
Member Exchange
(LMX) terhadap
Loyalitas Karyawan
dengan Motivasi Kerja
Sebagai Variabel
Intervening
(Utomo et al, 2015)

Independent:
- Iklim Organisasi
- Model

Kepemimpinan
Leader-Member
Exchange

Dependent:
- Loyalitas

Karyawan
- Motivasi Kerja

SEM Terdapat pengaruh
positif yang signifikan
Kepemimpinan Leader-
Member Exchange
pada PT. Bina Pratama
Sakato Jaya

Pengaruh Leader
Member Exchange,
Motivasi Kerja dan
Kepuasan Kerja
terhadap Loyalitas
Karyawan PO Sumber
Alam
(Pramuktiarto, 2017)

Independent:
- Leader Member

Exchange
- Motivasi Kerja
- Kepuasan Kerja

Dependent:
- Loyalitas

Karyawan

Regresi
Berganda

Leader Member
Exchange, motivasi
kerja dan kepuasan
kerja berpengaruh
positif dan signifikan
secara parsial dan
simultan terhadap
loyalitas karyawan

Pengaruh Lingkungan
Kerja Non Fisik,
Kompenasi Non
Finansial dan
Kepuasan Kerja
terhadap Loyalitas
Karyawan pada PT
Kencana Amal Tani
PKS-Seberida
(Sebastian, 2017)

Independent:
- Lingkungan Kerja

Non Fisik
- Kompenasi Non

Finansial
- Kepuasan Kerja

Dependent:
- Loyalitas

Karyawan

Regresi
Berganda

Lingkungan kerja non
fisik, Kompensasi non
finansial dan Kepuasan
kerja berpengaruh
positif dan signifikan
secara parsial dan
simultan terhadap
loyalitas karyawan

Pengaruh Leader
Member Exchange
(LMX) dan Motivasi
Kerja terhadap
Loyalitas Karyawan
(Oktavianda dan Iqbal,
2018)

Independent:
- Leader Member

Exchange
- Motivasi Kerja

Dependent:
- Loyalitas

Karyawan

Regresi
Berganda

Leader Member
Exchange dan motivasi
kerja berpengaruh
positif dan signifikan
secara parsial dan
simultan terhadap
loyalitas karyawan

Sumber: Wibowo dan Sutanto (2013); Nusantara (2015); Wibawa dan Tiarawati
(2015); Utomo, et al (2015); Pramuktiarto (2017); Sebastian (2017);
Oktavianda dan Iqbal (2018)

Manfaat penelitian terdahulu untuk penelitian sekarang adalah sebagai

rujukan guna menyusun penelitian yang dilakukan sekarang, sehingga

mempunyai hasil penelitian yang akurat kebenarannya.
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B. Tinjauan Teori

1. Loyalitas Karyawan

Hasibuan (2011:95) mendefinisikan loyalitas adalah kesetiaan

dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi

didalam maupun diluar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak

bertangung jawab. Ardana et al. (2011:136) menjelaskan bahwa loyalitas

karyawan adalah sikap mental karyawan yang ditunjukkan oleh sikap setia

terhadap perusahaan walaupun perusahaan dalam keadaan baik atau buruk.

Pandey dan Khare (2012:26) mengemukakan bahwa loyalitas karyawan

merupakan berkomitmen karyawan terhadap keberhasilan organisasi dan

percaya bahwa bekerja di perusahaan ini adalah pilihan yang terbaik.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa loyalitas

merupakan suatu sikap, sifat dan tindakan karyawan yang bekerja tanpa ada

paksaan dan bekerja dengan sepenuh hati, karyawan merasa nyaman dan

tidak akan setia pada perusahaan dimana dia bekerja.

Saydam (2010:35) mengklasifikasikan faktor-faktor yang

mempengaruhi loyalitas karyawan antara lain:

a. Sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenangan kerja.

Kompensasi yang berjalan kurang baik akan mengganggu ketenangan

karyawan dalam melakukan pekerjaannya.

b. Waktu kerja kurang fleksibel. Dalam bekerja, istirahat yang cukup

diperlukan agar tetap bisa menjaga fokus. Jika waktu bekerja kurang

fleksibel maka akan mengganggu fokus karyawan dalam bekerja.
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c. Rendahnya motivasi pegawai. Karyawan juga perlu motivasi agar tetap

semangat dalam bekerja, dalam hal ini atasan berperan penting dalam

memotivasi karyawannya.

d. Struktur organisasi yang kurang jelas, sehingga tugas dan tanggung

jawab kabur. Dalam perusahaan juga diperlukan struktur kerja yang jelas,

sehingga beban pekerjaan juga akan jelas dan teratasi dengan baik.

e. Rancangan pekerjaan kurang baik, dirasa kurang menantang. Rancangan

pekerjaan yang kurang jelas akan membingungkan karyawan dalam

melaksanakan pekerjaannya.

f. Rendahnya kualitas manajemen yang terlibat pada kurangnya perhatian

terhadap konsumen. Kualitas manajemen yang buruk akan

mempengaruhi pelayanan karyawan terhadap konsumen.

g. Rendahnya kemampuan kerja atasan, yang tidak mendukung berhasilnya

kerjasama tim. Peran atasan dalam sebuah perusahaan memang sangat

penting, semua pekerjaan karyawan apabila tidak dikontrol secara

berkala maka akan merugikan perusahaan.

h. Kurang terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karir. Dalam

sebuah perusahaan tentu memiliki tingkatan jabatan, dan karyawan

seharusnya mempunyai kesempatan untuk promosi jabatan.

Sedangkan menurut Nitisemito (2011:102) banyak faktor yang dapat

mempengaruhi atau meningkatkan loyalitas karyawan dalam bekerja pada

suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut, antara

lain:
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a. Pemberian gaji yang cukup, perhatian terhadap kebutuhan sosial dan

rohani, harga diri, perasaan aman, kesempatan untuk maju, fasilitas yang

menyenangkan dan insentif yang terarah pada perasaan senang atau puas,

serta pemberian bonus dan loyalitas karyawan perlu ditumbuhkan

sehingga karyawan mempunyai suatu perasaan atau kesadaran memiliki.

b. Pemberian tunjangan pensiun dengan jalan mewajibkan karyawan untuk

menyisihkan sebagian penghasilannya.

c. Peraturan dalam bekerja, dapat dibayangkan kalau seorang karyawan

bekerja atas kemauannya sendiri, tanpa memperhatikan aturan atau tata

tertib perusahaan atau atasannya. Alasannya karena merasa sudah

memiliki kemampuan dan kepintaran, sehingga tidak perlu ada masukan

dari atasan atau pimpinannya. Padahal bekerja di perusahaan adalah tim

work di mana satu dengan lain saling ketergantungan. Apalagi kalau

untuk tujuan perusahaan maka loyalitas sangat diutamakan. Pintar tapi

tidak loyal maka tidak diutamakan. Tindakan jalan sendiri yang

dilakukan karyawan dalam sebuah perusahaan tentu akan merepotkan

perusahaan.

d. Pemberian insentif, perusahaan akan memberikan tambahan penghasilan

secara langsung kepada karyawan yang menunjukkan prestasi kerja yang

lebih. Insentif adalah sistem yang paling efektif sebagai pendorong

loyalitas kerja.

e. Kepuasan kerja, salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan

adalah kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja (job satisfaction)

adalah keadaan emosional karyawan yang menyenangkan atau tidak
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menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka,

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya serta sikap

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi

dilingkungan kerjanya.

f. Imbalan/kompensasi, sistem pemberian imbalan (kompensasi) adalah

sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka

dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi yang

diinginkan serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

g. Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku karyawan

perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas kinerja

perusahaan tanpa mengabaikan tujuan produktivitas individual karyawan.

Fokus dari konsep ini adalah mengidentifikasi perilaku karyawan yang

seringkali diukur dengan menggunakan alat ukur kinerja karyawan yang

tradisional.

h. Hubungan yang baik antara atasan dan bawahan.

Membangun hubungan saling percaya satu sama lain merupakan satu

bentuk kompensasi yang sangat bermakna bagi karyawan. Karyawan

harus tahu bahwa atasan mereka memperlakukan mereka sebagai pribadi

tidak sekedar “sumber daya” sebelum mereka termotivasi untuk memberi

yang terbaik bagi organisasi. Loyalitas karyawan itu ada dalam satu

organisasi apabila karyawan percaya bahwa dalam tujuan organisasi,

karyawan dapat mencapai tujuan mereka.
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Saydam (2010:15) menguraikan indikator untuk mengukur loyalitas

karyawan terdiri dari:

a. Tanggung jawab, yaitu kesanggupan seorang karyawan dalam

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat

waktu serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat:

b. Ketaatan dan kepatuhan, yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk

mentaati segala peraturan di kedinasan yang berlaku, dan mentaati

perintah dinas yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup

tidak melanggar larangan yang ditentukan:

c. Pengabdian, yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas kepada

perusahaan.

d. Kejujuran, adalah keselarasan antara yang terucap antara perbuatan

dengan kenyataan.

Wibowo dan Sutanto (2013:6) menjelaskan indikator loyalitas

karyawan, yaitu:

a. Lama kerja, yaitu masa kerja yang telah ditempuh karyawan sehinggan

karyawan tersebut tidak berencana untuk mencari kerja ditempat lain.

b. Kepercayaan karyawan, yaitu kepastian kepercayaan yang diberikan

karyawan tercipta dari operasional dari perusahaan yang tidak lepas dari

kepercayaan perusahaan terhadap karyawan itu sendiri untuk

melaksanakan pekerjaannya.

c. Peran serta karyawan, yaitu bentuk peran serta anggota organisasi dalam

menggunakan tenaga dan pikiran serta waktunya dalam mewujudkan

tujuan organisasi pada perusahan yang bersangkutan.
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d. Kebanggaan karyawan, yaitu kebanggaan dalam diri dan akan tetap

menjaga nama baik organisasi dimata orang luar.

2. Leader Member Exchange

Bhal (2006:107) mendefinisikan LMX adalah perilaku karyawan

terhadap perusahaan yang mempunyai peran penting terhadap keberhasilan

sebuah organisasi. Morrow et al. (2005:682) menjelaskan bahwa Leader

Member Exchange adalah peningkatan kualitas hubungan antara supervisi

dengan karyawan yang akan meningkatkan kerja keduanya. Truckenbrodt

(2000:233) menyatakan bahwa Leader Member Exchange adalah penilaian

terhadap hubungan dan interaksi antara supervisor (atasan) dan bawahan.

Tingkat kedekatan dari hubungan antara pimpinan dan bawahan ini yang

menunjukkan adanya indikasi dari Leader Member Exchange di perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa Leader

Member Exchange adalah merupakan suatu hubungan atasan dan bawahan

yang terjalin di dalam perusahaan atau organisasi.

Oktavianda dan Iqbal (2018:182) menjelaskan indikator LMX, yaitu:

a. Respect, hubungan antar atasan dan bawahan tidak dapat terbentuk tanpa

adanya saling menghormati (respect) terhadap kemampuan orang lain.

b. Trust, tanpa adanya rasa percaya yang timbal balik, hubungan antara

atasan dengan bawahan akan sulit terbentuk.

c. Obligation, pengaruh kewajiban  akan berkembang menjadi suatu

hubungan kerja antara atasan dengan bawahan.

Gutama et al. (2015:257-258) mengklasifikasikan indikator Leader

Member Exchange yaitu:
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a. Afeksi

Bentuk kepedulian, yang demikian mungkin saja dapat ditunjukkan

dalam suatu keinginan untuk melakukan hubungan yang menguntungkan

dan bermanfaat, seperti antar sahabat.

b. Loyalitas

Loyalitas menyangkut suatu kesetiaan penuh terhadap seseorang secara

konsisten dari satu situasi ke situasi yang lainnya.

c. Kontribusi

Persepsi tentang kegiatan yang berorientasi pada tugas di tingkat tertentu

antara setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama.

d. Penghormatan profesional

Persepsi mengenai sejauh mana setiap hubungan timbal balik telah

memiliki dan membangun reputasi di dalam atau luar organisasi,

melebihi apa yang telah ditetapkan di dalam pekerjaan.

Truckenbrodt (2000:234) karyawan kelompok in group bisa

diidentifikasikan dari:

a. Adanya perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan pimpinan kepada

karyawan. Karyawan yang masuk kelompok in group cenderung

mendapatkan perlakuan khusus dari pimpinan, misalnya perihal

kompensasi kerja, toleransi absensi kerja dan lainnya.

b. Adanya perhatian yang memadai dari pimpinan terhadap karyawan

dalam kelompok in group akan menilai pimpinan memiliki perhatian

yang memadai kepada karyawan.
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c. Adanya kepercayaan pimpinan terhadap karyawan dan sebaliknya

Pimpinan menaruh kepercayaan kepada pimpinan dan demikian pula

sebaliknya yaitu karyawan mempercayai pimpinan untuk berbuat yang

terbaik bagi karyawan.

d. Kemauan menerima tambahan tanggung jawab dari perusahaan.

Karyawan yang masuk dalam kelompok in group mau diserahi tanggung

jawab untuk pekerjaan yang lainnya, meskipun sebenarnya bukan

menjadi tanggung jawab karyawan bersangkutan.

e. Kemauan karyawan untuk menerima tugas yang tidak terstruktur

Karyawan yang masuk dalam kelompok in group mau menerima tugas

yang tidak terstruktur yaitu tugas-tugas yang sifatnya mendadak dan

mungkin bukan pekerjaan yang seharusnya ditanagni karyawan

bersangkutan. Misalnya karyawan bagian produksi diminta pimpinan

untuk mengantarkan surat, menjemput anggota keluarga pimpinan, dan

lainnya.

f. Kemauan karyawan untuk secara sukarela bekerja tambahan di

perusahaan.

Robbins dan Judge (2011:446) menjelaskan bahwa kelompok out

group bisa diidentifikasikan dari:

a. Mendapat lebih sedikit waktu yang diberikan oleh pimpinan

b. Lebih sedikit imbalan yang diinginkan yang dikendalikan oleh pimpinan

c. Hubungan atasan dan bawahan didasarkan pada interaksi otoritas formal.
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3. Kepuasan Kerja

George dan Jones (2012:71) mendefinisikan kepuasan kerja adalah

sekumpulan perasaan dan keyakinan yang dimiliki oleh seorang karyawan

tentang pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan gaji. Luthans (2011:243)

menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau

emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja

seseorang. Sutrisno (2011:74) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah

suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi

kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan

hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis.

Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa kepuasan

kerja adalah perasaan senang dan puas yang dialami seseorang dalam

melakukan pekerjaanya.

Tingkat kepuasan kerja karyawan dapat diketahui dengan cara

mengukur kepuasan kerja karyawan. Wibowo (2011:511-512)

mengklasifikasikan tiga cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja,

yaitu:

a. Rating scales dan kuesioner

Rating scales dan kuesioner merupakan pendekatan pengukuran

kepuasan kerja yang paling umum dipakai dengan menggunakan

kuesioner dimana rating scales secara khusus disiapkan. Dengan

menggunakan ini, orang menjawab pertanyaan yang memungkinkan

nereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka.
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b. Critical incidents

Disini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan

mereka yang mereka rasakan terutama memuaskan atau tidak

memuaskan.

c. Interviews

Interview merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan

melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja. Hal ini dilakukan

dengan cara mengajukan pertanyaan secara berhati-hati kepada pekerja

dan mencatat jawabannya secara sistematis.

Sopiah (2011:171) mengklasifikasikan indikator untuk mengukur

kepuasan kerja diantaranya terdiri dari:

a. Pekerjaan itu sendiri (work it self)

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama

kepuasan. Karyawan cenderung menjadi puas apabila perusahaan

memberikan kepada mereka kesempatan untuk berkreativitas. Selain

kreativitas, pekerjaan yang menarik dan menantang juga merupakan

unsur penting dalam kepuasan kerja.

b. Atasan atau pengawasan (supervision)

Pengawasan (supervisi) merupakan sumber penting lain dari kepuasan

kerja. Jika penyelia tidak bekerja dengan baik, maka akan berpengaruh

terhadap ketidakpuasan.

c. Gaji atau upah (pay)

Gaji tidak hanya membantu karyawan memperoleh kebutuhan dasar,

tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang
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lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana

manajemen memandang kontribusi mereka terhadap karyawan. Oleh

karena itu, ketika individu mempersepsikan bahwa kebijakan sistem

imbalan dilakukan secara adil, maka mereka akan mempunyai

kecenderungan untuk merasa puas dengan pekerjaan.

d. Rekan kerja (workers)

Pada umumnya rekan kerja atau anggota tim yang kooperatif merupakan

sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara

individu. Dukungan, motivasi, perhatian dan tingkat pemahaman

ditunjukkan sabagai suatu proses positif dari sebuah interaksi antar

sesama pegawai dalam organisasi.

Gutama et al. (2015:258-259) mengklasifikasikan indikator

kepuasan kerja, diantaranya:

a. Pekerjaan itu sendiri

Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama dari kepuasan.

b. Mutu pengawasan supervisi

Perilaku pengawas merupakan hal penting yang menentukan selain dari

kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Karyawan akan lebih puas dengan

pemimpin yang lebih bijaksana, memperhatikan kemajuan,

perkembangan dan prestasi kerja dari karyawannya.

c. Gaji atau Upah

Apabila pembayaran adil berdasarkan pada permintaan pekerjaan, tingkat

keterampilan individu, dan standar pembayaran masyarakat pada

umumnya, maka kepuasan kerja yang dihasilkan akan juga tinggi.
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d. Rekan Kerja

Pada dasarnya seorang karyawan juga menginginkan adanya perhatian

dari rekan kerjanya, sehingga pekerjaan juga mengisi kebutuhan

karyawan akan interaksi sosial, sehingga pada saat seorang karyawan

memiliki rekan kerja yang saling mendukung dan bersahabat, maka akan

meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

4. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Leader Member Exchange dengan Kepuasan Kerja

Teori Leader Member Exchange mengkonseptualisasikan

kepemimpinan sebagai proses yang dipusatkan pada interaksi antara

pemimpin dan anggotanya. Vibriwati (2005:164) menyatakan bahwa

LMX menggambarkan bagaimana seorang pemimpin dan anggota secara

individual mengembangkan sebuah hubungan seperti mereka saling

mempengaruhi dan merundingkan peran bawahan dalam organisasi.

Ketika hubungan berkembang, ruang gerak yang diberikan supervisor

pada bawahan akan meningkat. Sebagai konsekuensinya LMX secara

positif berhubungan dengan sikap-sikap yang menguntungkan seperti

kepuasan kerja.

Djatmika (2005:82) mengungkapkan bahwa sebagai konsekuensi

tingginya kualitas hubungan atasan-bawahan, untuk tugas-tugas yang

terstruktur, pihak bawahan seringkali melakukan secara sukarela melalui

penyelesaian pekerjaan ekstra, ataupun tanggung jawab tambahan.

Sebaliknya, dari sisi atasan seringkali berpengaruh terhadap pengambilan

keputusan, pemberian tugas-tugas. Lebih lanjut hal tersebut
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membangkitkan adanya rasa percaya diri secara timbal balik, dukungan

positif, kepuasan kerja bersama, maupun loyalitas.

b. Hubungan Leader Member Exchange dengan Loyalitas Karyawan

Leader Member Exchange merupakan peningkatan kualitas

hubungan antara pemimpin dengan karyawan akan mampu meningkatkan

kinerja keduanya. Namun realitasnya, hubungan antara karyawan dengan

pemimpin dapat dikelompokan pada dua hubungan, yaitu hubungan yang

baik dan hubungan yang buruk. Hubungan yang baik akan menciptakan

kepercayaan karyawan, sikap positif, dan loyalitas namun, hubungan

yang buruk akan berpengaruh sebaliknya.

Matzler dan Renzl (2006:1267) menggarisbawahi bahwa

kepercayaan karyawan terhadap atasan tidak hanya mempengaruhi sikap

kerja seperti kepuasan karyawan, akan tetapi juga menjadi pendorong

loyalitas karyawan. Karyawan yang bekerja dengan senang hati akan

memberikan hasil yang maksimal dan memuasakan bagi perusahaan,

selain itu tingkat loyalitas karyawan akan tinggi pula.

c. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Loyalitas Karyawan

Terwujudnya loyalitas karyawan tidak terbentuk dalam waktu

yang singkat tetapi melalui proses kerja, lama bekerja serta hasil

kepuasan kerja dan karyawan itu sendiri yang berdedikasi pada

perusahaan tempat mereka bekerja secara maksimal, bentuk loyalitas

karyawan dapat dilihat dari etos kerja yang ditampilkan oleh karyawan,

sikap peduli dan disiplin yang baik, serta berinisiatif untuk

melakukannya, dengan demikian karyawan akan memiliki rasa tanggung
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jawab terhadap kinerjanya sehingga karyawan akan loyal terhadap

perusahaan.

Simamora (2012:131) mengungkapkan, loyalitas karyawan

dipengaruhi oleh kepuasan karyawan. Teori ini mengisyaratkan bahwa

kepuasan karyawan berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan.

Ketika seorang karyawan telah dipenuhi tingkat kebutuhannya oleh

perusahaan tempat ia bekerja maka ia akan merasa puas dalam bekerja,

kepuasan tersebut secara langsung akan menumbuhkan rasa loyalitas

karyawan terhadap perusahaan.

d. Hubungan Leader Member Exchange dengan Loyalitas Karyawan

dimediasi Kepuasan Kerja

Teori LMX berfokus pada perilaku kepemimpinan sebagai

sumber pengaruh, dan pada perubahan sikap dan perilaku bawahan

sebagai proses mempengaruhi (Yukl, 2015:19). Semakin baik hubungan

atasan dan bawahan semakin loyal karyawan tersebut. Selain itu,

Hubungan atasan dengan bawahan (LMX) dapat mempengaruhi dengan

kepuasan kerja karyawan, karena selain gaji atau bonus dan lain-lain

yang harus diterima oleh karyawan mereka juga menginginkan

kekompakkan antara bawahan dengan atasan. Begitu juga dengan cara

mereka berkomunikasi yang sopan antara sesama karyawan maupun

dengan atasan (Ikhbar, 2015:181).
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C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, dalam hal ini yaitu

mengenai pengaruh Leader Member Exchange terhadap loyalitas karyawan

dimediasi kepuasan kerja. Truckenbrodt (2000:233) menyatakan bahwa Leader

Member Exchange adalah penilaian terhadap hubungan dan interaksi antara

supervisor (atasan) dan bawahan. Leader Member Exchange dalam penelitian

ini diukur dengan indikator: afeksi, loyalitas, kontribusi, dan penghormatan

profesional (Gutama et al., 2015:257-258); Luthans (2011:243) menjelaskan

bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif

yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang.

Kepuasan dalam penelitian ini diukur dengan indikator: pekerjaan itu sendiri,

gaji, atasan, dan rekan kerja (Gutama et al., 2015:262).

Ardana et al. (2011:136) menjelaskan bahwa loyalitas karyawan adalah

sikap mental karyawan yang ditunjukkan oleh sikap setia terhadap perusahaan

walaupun perusahaan dalam keadaan baik atau buruk. Loyalitas karyawan

dalam penelitian ini diukur dengan indikator: lama kerja, kepercayaan

karyawan, peran serta karyawan, dan kebanggan karyawan (Wibowo dan

Sutanto, 2013:6).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan kerangka pikir

hubungan leader member exchange terhadap loyalitas karyawan dimediasi

Kepuasan Kerja yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



25

Gambar 2.1 Hubungan Leader Member Exchange terhadap Loyalitas
Karyawan dimediasi Kepuasan Kerja

D. Hipotesis

Penelitian Wijanto dan Sutanto (2013), menyimpulkan bahwa Leader

Member Exchange berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H1 : Leader Member Exchange berpengaruh terhadap kepuasan kerja

Penelitian Nusantara (2015); Oktavianda dan Iqbal (2018),

menyimpulkan bahwa Leader Member Exchange berpengaruh terhadap

loyalitas karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat

dirumuskan hipotesis:

H2 : Leader Member Exchange berpengaruh terhadap loyalitas karyawan

Penelitian Wibawa dan Tiarawati (2015); Sebastian (2017)

menyimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas

karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan

hipotesis:

H3 : Kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas karyawan

H1

H2

H3

Leader Member Exchange (X)
- Afeksi
- Loyalitas
- Kontribusi
- Penghormatan profesional

Kepuasan Kerja (Z)
- Pekerjaan itu sendiri
- Gaji
- Atasan
- Rekan kerja

Loyalitas Karyawan (Y)
- Lama kerja
- Kepercayaan karyawan
- Peran serta karyawan
- Kebanggan karyawan
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Penelitian Wibowo dan Sutanto (2013), menyimpulkan bahwa Leader

Member Exchange dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas

karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4 : Leader Member Exchange berpengaruh terhadap loyalitas karyawan

dimedisi kepuasan kerja


